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Je zoekt ondersteuning? 
Bij ons kan je terecht !  
Kies zelf je regio en eigen antwoord, invulling van ondersteuning.  
 
Zonnelied vzw staat voor ondersteuning op maat aan volwassen mannen en vrouwen met een 
beperking op verschillende locaties in Vlaams-Brabant en Brussel.  
Stel je vraag aan Zonnelied vzw via christophe.vandennest@zonnelied.be of 
sociale.dienst@zonnelied.be of neem telefonisch contact op via 053 64 64 30.  
 
In overleg bekijken we wat Zonnelied vzw voor jou kan doen.  
Binnen Zonnelied vzw zijn volgende vormen van ondersteuning vrij op dit moment.  
Je kan dit vinden op onze website onder de rubriek: 
https://www.zonneliedvzw.be/wat-bieden-we/ondersteuning/ 
 
Zonnelied biedt dialoog gestuurde ondersteuning op maat, waarbij er rekening wordt gehouden 
met ieders verlangens en noden.  
 

 
 
 
 
 
 

1. Nieuwbouw voor personen met een meervoudige beperking te Lennik. 
 

Eind 2020 openen we onze nieuwbouw ‘ De Schakel’ in het landelijke Eizeringen (Lennik). 
Zonnelied vzw zet met de bouw van deze nieuwe zorgcampus in op wonen in een aangename, 
gezellige omgeving, rustig maar toch levendig en dit in een groene buurt kortom een buitengewone 
buurt. 
 
Wie kan bij ons terecht?  
Volwassenen met een (verstandelijke) beperking en bijkomende fysieke beperking. 
Een extra zorgvraag, we beluisteren jouw  vraag en je netwerk. Ontmoeting en contact, 
luisteren en zoeken naar  woorden en handeling om je verlangen te beantwoorden.   
We bieden wonen met 24 uur ondersteuning,  individuele kamers, woonruimtes om te ontmoeten, 
aangepaste  beleving- en leefsfeer, therapie en snoezelen, stimuleren en onderhouden van 
mogelijkheden, contact met anderen. 
 
Op dezelfde campus bieden we eveneens voor jou extra ondersteuning aan in en via het 
activiteitencentrum ‘Het Kompas’ waar onze creatieve en ergotherapeuten samen met jou op weg 
gaan.     
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2. Wonen in een aangepaste authentieke villa !  
Langdurige woonondersteuning en 24 uur begeleiding.  

Dit kan in de Villa te Eizeringen. 
 

De Villa 
Woongroep en dagondersteuning nabij het pittoreske Eizeringen.  
 
Wie kan bij ons terecht?  
Volwassenen met een (verstandelijke) beperking en bijkomende fysieke beperking. 
 
Authentiek wonen met aanpalende grote tuin.  
In deze prachtige aangepaste 70-jaren villa heb je eigen kamer met 24-uur ondersteuning, 
gezamenlijke ontmoetingsruimtes,  mogelijkheid tot dagondersteuning in je huis of op 
wandelafstand in dagactiviteitencentrum ‘Het Kompas’ waar activiteitdeskundigen je coachen.    
 

 
3. Dagondersteuning ‘Het Kompas’ 

Het Kompas 
 
Dagondersteuning met eigentijdse invulling!  
Dagondersteuning in het dagactiviteitencentrum, Begeleid Werken, vrijwilligerswerk  bij een 
plaatselijke handelaar of in de OCMW zorgcampus…wij verkennen samen met jou de 
mogelijkheden. Dagondersteuning met eigen vervoer of kiezen voor rechtstreeks  contact met 
therapeuten en begeleiders door zelf verzorgen van vervoer door netwerk.  
 
Wie kan bij ons terecht?  
Volwassenen met een (verstandelijke) beperking of/en bijkomende fysieke beperking 
Eigenaar van je eigen zoektocht.  
 
Je zorgvraag verkennen in gesprek met jou en met onze:  therapeuten, verpleegkundigen,   
begeleiders. Een individuele benadering van je zorg. Op weg naar inclusie van en door  
dagondersteuning (creatief, therapie,..)  in eigen lokalen naar Begeleid Werken in het dorp, 
activiteiten  bij onze partners zoals: snoezelen, activiteit in het dorpsleven. 
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4. Wonen in een dorpskern ! We bieden langdurige en kortdurende  
woon- dagondersteuning aan te Tollembeek.  

De Oude Pastorij  
Woongroep en Dagondersteuning in de dorpskern van het rustige en gastvrije Tollembeek. 
Wie kan bij ons terecht?  
Volwassenen met een (verstandelijke) beperking en eventueel bijkomende fysieke beperking. 
 
Het Oud Gemeentehuis  
Rolstoeltoegankelijke aanleunwoning bij De Oude Pastorij voor personen met een beperking die 
zin hebben om zelfstandiger te wonen. 
Wie kan bij ons terecht?  
Personen met een beperking die geen begeleidingsintensiteit nodig hebben van 24/24. Overdag 
kan je beroep doen op je coach en telefonische permanentie.  
Inclusief wonen, dagondersteuning, Begeleid Werken, vrijwilligerswerk in het actieve Tollembeek! 
We beluisteren je vraag en gaan samen op weg. 
Individueel kamers of studio  in een prachtig gerestaureerde Pastorij of Gemeentehuis. 
Inclusieve Dagondersteuning kan in eigen lokalen, Begeleid Werken in het dorp, werken bij onze 
partners zoals:  Beschutte werkplaats, of creatief aan de slag in academie….  
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5. De hoofdstad van Europa, iets voor jou!  

We bieden langdurige en kortdurende woon- en dagondersteuning te Brussel.  
 
 

Toendra en Kadans  
 
Woongroep Toen-Dra en activiteitencentrum Kadans bevindt zich op onze campus in de stedelijke 
en bruisende stadsomgeving van Sint-Jans-Molenbeek. Onze opnameregio bestrijkt in hoofdzaak 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse rand. 
 
Wie kan bij ons terecht? 
Volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel en een degeneratieve ziekte. (automatische 
toekenningsgroep NAH) 
 
Samen op weg na revalidatie! 
Wij verkennen je zorgvraag samen met onze :  therapeuten, verpleegkundigen,   begeleiders.  Een 
individuele benadering van je zorg. Wonen kan met 24 uur ondersteuning, dagondersteuning 
met therapeutisch ondersteuning, individuele benadering, ondersteuning van je 
partner/kinderen/netwerk.  
Individuele  studio’s met (sporadische mogelijkheid van overnachting door netwerk), eigen kiné-
ruimte in het gebouw, overdag ondersteuning verpleegkundigen en begeleiding/verzorgenden.    
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Je leven zelf maximaal organiseren.  
Een bedenking, een vraag,  op zoek naar wonen, activiteiten, individuele of mobiele 
ondersteuning, psychosociale ondersteuning, of  je hebt een vraag?  
Onze zorgvertegenwoordiger Christophe helpt je graag verder.  
Je kan hem bereiken op 053 64 64 30 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


